
والشركات التابعة لھاشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة
مقفلة)سعودیة (شركة مساھمة 

الموجزةالموحدةاألولیة القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو٣٠في تینالمنتھیأشھرةتالسالثالثة وتيلفتر



والشركات التابعة لھاشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموجزةالموحدةاألولیة القوائم المالیة 
٢٠١٩یونیو٣٠في الثالثة والستة أشھر المنتھیتینتيلفتر

صفحـةفھـرس

١المستقلالحسابات مراجع فحص تقریر 

٢الموجزةالموحدة األولیة قائمة المركز المالي 

٣األولیة الموحدة الموجزةقائمة الدخل 

٤األولیة الموحدة الموجزةقائمة الدخل الشامل 

٥األولیة الموحدة الموجزةالملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

٦الموحدة الموجزةاألولیة قائمة التدفقات النقدیة 

١٨–٧األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 





شركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة والشركات التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

األولیة الموحدة الموجزةالمركز الماليقائمة 
٢٠١٩یونیو٣٠في كما

الموجزةالموحدةاألولیة تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 
٢

إیضاح

٢٠١٩یونیو ٣٠
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

)ة(مراجع
الموجودات

الموجودات المتداولة
١٬٢٣٨٬٢٤٧٬٧٣٦١٬٣٦٩٬١١٨٬٤٢٧النقد وما یماثلھ

١٬٣٦٤٬٦٠١٬٨٧٧١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥مدینون
٢٣٬٦٧٣٬٧٤٧١٧٬٦٧١٬٠٦٤دفعات مقدمة للموردین والمقاولین

٢٤٠٬٢٢١٬٠٧٧٢١٠٬٢٢٥٬٨٧٩مصاریف مدفوعة مقدماَ وموجودات أخرى
٣١٣٬٣٩٩٬٨٠١٣٠٢٬٥٣٦٬٦٥٥مخزون

٣٬١٨٠٬١٤٤٬٢٣٨٣٬٢١٠٬٦٥٢٬٤٢٠اجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غیر المتداولة
٤٢٬٥٠٧٬٠٩٨٤٣٬٤٨٨٬١٨٠استثمارات في شركات زمیلة

٦٤٬٧٦٣٬١١٦٬٢٩٢٤٬٢٨٧٬٠٢٢٬٩٩٩ممتلكات ومعدات
٤٬٨٠٥٬٦٢٣٬٣٩٠٤٬٣٣٠٬٥١١٬١٧٩اجمالي الموجودات غیر المتداولة

٧٬٩٨٥٬٧٦٧٬٦٢٨٧٬٥٤١٬١٦٣٬٥٩٩اجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة
المطلوبات

المطلوبات المتداولة
٥٤٨٬٧١٦٬٩٩٩٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦دائنون

٢٧٬٣٦٨٬١٨٩١٨٬٩٥٧٬٧٥٣مقبوض مقدماً من العمالء
٣٣٠٬٠١٥٬٢١٠١٠٣٬٣٦٠٬٣٥٣توزیعات أرباح مستحقة

٤٤٧٬٨٢٧٬٢٧٨٣٩٩٬٨٧٧٬٠١٢مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
٦٦٬٩٦٥٬٠٧٤٧٩٬١٣٥٬٨٠٧الزكاة المستحقة

٢٬١٨٠٬٠٠٤٢٬٧٠٦٬٩٤٤الجزء المتداول من منحة حكومیة
٩٢٢٢٬٤٥٦٬٤١٢٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤الجزء المتداول من قروض طویلة األجل

-٤٤٬٣٢٨٬٠١٤الجزء المتداول من مستحقات االیجار
١٬٦٨٩٬٨٥٧٬١٨٠١٬٣٦٤٬١٦١٬٦٢٩اجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غیر المتداولة
٤٦٬٨٧٠٬٠٨٠٤٧٬٤٣٣٬١٥١منحة حكومیة

-١٤٤٬٤٥٤٬٨٣٢مستحقات اإلیجار
٩١٬٥٠٨٬٩٦١٬٥٢١١٬٣٣٨٬٢٥٧٬٠٦٨قروض طویلة األجل

٢٥١٬٨٦١٬٠٨٩٢٣٤٬٠٥٢٬٥١٦مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
١٬٩٥٢٬١٤٧٬٥٢٢١٬٦١٩٬٧٤٢٬٧٣٥المطلوبات غیر المتداولةاجمالي 

٣٬٦٤٢٬٠٠٤٬٧٠٢٢٬٩٨٣٬٩٠٤٬٣٦٤اجمالي المطلوبات

حقوق الملكیة
٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المصدر

٣٨٠٬٨٤٩٬٤٥٧٣٨٠٬٨٤٩٬٤٥٧احتیاطي نظامي
٢٤٥٬٢٦٣٬٢٠٤٤٤٧٬١٧٢٬٨٤١أرباح مبقاة

٤٬١٢٦٬١١٢٬٦٦١٤٬٣٢٨٬٠٢٢٬٢٩٨حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم
٢١٧٬٦٥٠٬٢٦٥٢٢٩٬٢٣٦٬٩٣٧حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٤٬٣٤٣٬٧٦٢٬٩٢٦٤٬٥٥٧٬٢٥٩٬٢٣٥اجمالي حقوق الملكیة
٧٬٩٨٥٬٧٦٧٬٦٢٨٧٬٥٤١٬١٦٣٬٥٩٩اجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة



التابعة لھاشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة والشركات
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

األولیة الموحدة الموجزةالدخلقائمة 
٢٠١٩یونیو٣٠فيالثالثة والستة أشھر المنتھیتینتيلفتر

الموجزةالموحدةاألولیة تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 
٣

لفترة الستة أشھر المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

إیضاح

٢٠١٩یونیو ٣٠
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

٢٠١٨یونیو ٣٠
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

٢٠١٩یونیو ٣٠
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

٢٠١٨یونیو ٣٠
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

١٬١٤٥٬٢٥٤٬٤١٧١٬٠٦٨٬٣٠٤٬٥٦١٢٬٣٩٢٬٣٢٦٬٤٥٤٢٬٢٣٧٬٧١٤٬٥٩٠اإلیرادات
)١٬٥٨٥٬٧٤٤٬٥٣٣()١٬٦٣١٬٢١٥٬٥٢٢()٧٧٧٬٧٣١٬٥٦٧()٨٠٧٬٥١٠٬٢٦٧(تكلفة اإلیرادات 

٣٣٧٬٧٤٤٬١٥٠٢٩٠٬٥٧٢٬٩٩٤٧٦١٬١١٠٬٩٣٢٦٥١٬٩٧٠٬٠٥٧إجمالي الربح

)١٩٩٬٣١٧٬٠٤٤()٢٥٦٬٥٣٠٬٢٠١()٩٩٬٥٣٥٬٢٩٤()١٣٩٬٧٨٥٬٦٠٦(مصاریف عمومیة واداریة 
)٧٧٬٩١٦٬٠٦٥()٩٢٬٨٢٩٬٣٧٠()٣٧٬٣١٠٬٣٦٨()٣٤٬٣٨٣٬٢٤٥(مصاریف بیع وتسویق

١٦٣٬٥٧٥٬٢٩٩١٥٣٬٧٢٧٬٣٣٢٤١١٬٧٥١٬٣٦١٣٧٤٬٧٣٦٬٩٤٨الدخل من العملیات

٤٥٧٬٤٠١٢٬٤٥٩٬٣٢٢٢٬٠١٨٬٩١٧٤٬١٤٤٬٤٤٠حصة الشركة في أرباح شركات زمیلة
)٩٬٥٦٩٬٥٩٢()١١٬٤٣٧٬٨٥٢()٥٬٣٦٣٬٢٥٧()٥٬٠٦٨٬٤٣٢(نفقات تمویل 

١٦٬١٦٤٬٧٢٣١٦٬٧٤٢٬٤٢٨٣٢٬٧٤٣٬٩٩٥٣٦٬٠٤٠٬٧٢٣إیرادات أخرى
١٧٥٬١٢٨٬٩٩١١٦٧٬٥٦٥٬٨٢٥٤٣٥٬٠٧٦٬٤٢١٤٠٥٬٣٥٢٬٥١٩قبل الزكاةالدخل 

)٣٨٬٠٤٢٬٨٢٤()٤٤٬٦١١٬١١٢()١٦٬٤٣٢٬٨١٠()١٨٬٢٨٢٬٩٣٥(زكاة
١٥٦٬٨٤٦٬٠٥٦١٥١٬١٣٣٬٠١٥٣٩٠٬٤٦٥٬٣٠٩٣٦٧٬٣٠٩٬٦٩٥الدخل للفترةصافي 

العائد الى:فترة دخل ال
١٦٧٬٩٧١٬٧٤٠١٥١٬٥١١٬٨٧٩٤٠٢٬٠٥١٬٩٨١٣٦٨٬٠٣٨٬٤٧٨المساھمین في الشركة األم

)٧٢٨٬٧٨٣()١١٬٥٨٦٬٦٧٢()٣٧٨٬٨٦٤()١١٬١٢٥٬٦٨٤(حقوق الملكیة غیر المسیطرة
١٥٦٬٨٤٦٬٠٥٦١٥١٬١٣٣٬٠١٥٣٩٠٬٤٦٥٬٣٠٩٣٦٧٬٣٠٩٬٦٩٥

٨:األساسي والمخفضسھمالربح 
من ربح السھم األساسي والمخفض 

٠٫٤٧٠٫٤٤١٫١٨١٫٠٧دخل من العملیاتال

من ربح السھم األساسي والمخفض 
العائد للمساھمین في صافي الدخل 

٠٫٤٨٠٫٤٣١٫١٥١٫٠٥الشركة األم



شركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة والشركات التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

األولیة الموحدة الموجزةالدخل الشامل قائمة 
٢٠١٩یونیو٣٠في المنتھیتینتي الثالثة والستة أشھرلفتر

الموجزةالموحدةاألولیة تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 
٤

لفترة الستة أشھر المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٩یونیو ٣٠

لایر سعودي
(غیر مراجعة)

٢٠١٨یونیو ٣٠
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

٢٠١٩یونیو ٣٠
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

٢٠١٨یونیو ٣٠
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

١٥٦٬٨٤٦٬٠٥٦١٥١٬١٣٣٬٠١٥٣٩٠٬٤٦٥٬٣٠٩٣٦٧٬٣٠٩٬٦٩٥فترةالدخل للصافي 

ىاآلخرةالشامل(الخسارة) الدخل 
في قائمة الدخل الموحدةبنود لن یعاد تصنیفھا إلى 

الفترات الالحقة:
ربح إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة (خسارة) 
٣٬٩٣٥٬٤٦٩)٣٬٩٦١٬٦١٨(١٬٩٩٢٬٢١٩)٢٬٤٦٥٬٤٤٣(للموظفین

٣٬٩٣٥٬٤٦٩)٣٬٩٦١٬٦١٨(١٬٩٩٢٬٢١٩)٢٬٤٦٥٬٤٤٣(الشامل األخر للفترةالدخل(الخسارة) 
١٥٤٬٣٨٠٬٦١٣١٥٣٬١٢٥٬٢٣٤٣٨٦٬٥٠٣٬٦٩١٣٧١٬٢٤٥٬١٦٤إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد إلى: 
١٦٥٬٥٠٦٬٢٩٧١٥٣٬٥٠٤٬٠٩٨٣٩٨٬٠٩٠٬٣٦٣٣٧١٬٩٧٣٬٩٤٧المساھمین في الشركة األم

)٧٢٨٬٧٨٣()١١٬٥٨٦٬٦٧٢()٣٧٨٬٨٦٤()١١٬١٢٥٬٦٨٤(حقوق الملكیة غیر المسیطرة
١٥٤٬٣٨٠٬٦١٣١٥٣٬١٢٥٬٢٣٤٣٨٦٬٥٠٣٬٦٩١٣٧١٬٢٤٥٬١٦٤



شركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة والشركات التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

األولیة الموحدة الموجزةالتغیرات في حقوق الملكیة قائمة 
٢٠١٩یونیو٣٠المنتھیة في لفترة الستة أشھر

األولیة الموحدة الموجزةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 
٥

العائد إلى المساھمین في الشركة األم

اإلجمالياألرباح المبقاةاالحتیاطي النظاميالمصدررأس المال
حقوق الملكیة غیر 

إجمالي حقوق الملكیةالمسیطرة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

──────────────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٨٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٧١٨٬٧٢٢٥١٧٬٨٩٢٬٤٥٢٤٬٣١٨٬٦١١٬١٧٤٢٣٠٬٤٧٠٬٣١٥٤٬٥٤٩٬٠٨١٬٤٨٩ینایر ١كما في 
٣٦٧٬٣٠٩٬٦٩٥)٧٢٨٬٧٨٣(٣٦٨٬٠٣٨٬٤٧٨٣٦٨٬٠٣٨٬٤٧٨--الدخل (الخسارة) للفترةصافي 

٣٬٩٣٥٬٤٦٩-٣٬٩٣٥٬٤٦٩٣٬٩٣٥٬٤٦٩--الشامل األخردخلال
──────────────────────────────────────────────────────────────────

٣٧١٬٢٤٥٬١٦٤)٧٢٨٬٧٨٣(٣٧١٬٩٧٣٬٩٤٧٣٧١٬٩٧٣٬٩٤٧-ةالشامل(الخسارة)إجمالي الدخل 
)٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠()٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٧توزیعات أرباح (إیضاح

──────────────────────────────────────────────────────────────────
٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٧١٨٬٧٢٢٤٨٩٬٨٦٦٬٣٩٩٤٬٢٩٠٬٥٨٥٬١٢١٢٢٩٬٧٤١٬٥٣٢٤٬٥٢٠٬٣٢٦٬٦٥٣(غیر مراجعة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

══════════════════════════════════════════════════════════════════
٢٠١٩٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٨٠٬٨٤٩٬٤٥٧٤٤٧٬١٧٢٬٨٤١٤٬٣٢٨٬٠٢٢٬٢٩٨٢٢٩٬٢٣٦٬٩٣٧٤٬٥٥٧٬٢٥٩٬٢٣٥ینایر ١كما في 
٣٩٠٬٤٦٥٬٣٠٩)١١٬٥٨٦٬٦٧٢(٤٠٢٬٠٥١٬٩٨١٤٠٢٬٠٥١٬٩٨١--الدخل (الخسارة) للفترةصافي 

)٣٬٩٦١٬٦١٨(-)٣٬٩٦١٬٦١٨()٣٬٩٦١٬٦١٨(--ىاألخرةالشاملخسارةال
──────────────────────────────────────────────────────────────────

٣٨٦٬٥٠٣٬٦٩١)١١٬٥٨٦٬٦٧٢(٣٩٨٬٠٩٠٬٣٦٣٣٩٨٬٠٩٠٬٣٦٣--(خسارة)إجمالي الدخل الشامل
)٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠()٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(--)٧توزیعات أرباح (إیضاح

──────────────────────────────────────────────────────────────────
٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٨٠٬٨٤٩٬٤٥٧٢٤٥٬٢٦٣٬٢٠٤٤٬١٢٦٬١١٢٬٦٦١٢١٧٬٦٥٠٬٢٦٥٤٬٣٤٣٬٧٦٢٬٩٢٦(غیر مراجعة)٢٠١٩یونیو ٣٠كما في 

══════════════════════════════════════════════════════════════════



الحبیب للخدمات الطبیة والشركات التابعة لھاشركة مجموعة الدكتور سلیمان 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

األولیة الموحدة الموجزةالتدفقات النقدیة قائمة 
٢٠١٩یونیو٣٠المنتھیة في لفترة الستة أشھر

األولیة الموحدة الموجزةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 
٦

٢٠١٩
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

٢٠١٨
لایر سعودي

(غیر مراجعة)
االنشطة التشغیلیة
٤٣٥٬٠٧٦٬٤٢١٤٠٥٬٣٥٢٬٥١٩الدخل قبل الزكاة

التعدیالت غیر النقدیة لتسویة الدخل قبل الزكاة إلى صافي النقد من األنشطة التشغیلیة:
١٢٢٬٨٣٧٬٣٢١٩٩٬٨٤١٬٠١١استھالك

)٤٬١٤٤٬٤٤٠()٢٬٠١٨٬٩١٧(حصة الشركة في أرباح شركات زمیلة
٢٢٧٬٩١١٧٠٬٧٩٩خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات

٤٦٬٥٨٠٬١٩٢٤١٬٠٩٤٬٢٧٤دیون مشكوك في تحصیلھامخصص
١٬٢٧٥٬٠٠٠٢٬٣٣٧٬٨٠٠مخصص مخزون

١١٬٤٣٧٬٨٥٢٩٬٥٦٩٬٥٩٢نفقات تمویل
٢٦٬٦٩٨٬١٩٠٢٥٬٨٧٤٬٢٥٨مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٦٤٢٬١١٣٬٩٧٠٥٧٩٬٩٩٥٬٨١٣
تعدیالت رأس المال العامل:

٣٥٬٣١٢٬٢٢٠)١٢١٬٨٩٦٬٩٦٣(مدینون
)٥٩٬٦٩٤٬٠٤٣()٩٬٤٤٧٬٩٧١(دفعات مقدمة للموردین والمقاولین

)٤٬٨٠٨٬٩١٢()٤٦٬٨٣٤٬١٢٦(مخزون
)١٠٧٬٦٢٥٬٧١٧(١٩٬٥٤٢٬٦٤٢مصاریف مدفوعة مقدمَا وموجودات أخرى

)٤٥٬٩٣٧٬٨٦٨(٣١٬٨٥١٬٠٤٢دائنون
٩٬٠٢٠٬٤٩٤٥٬١٤١٬١١٨مقبوض مقدماً من العمالء

٤٩٬٠٤١٬٨٨٧٨٦٬٥٩١٬٨٤٤مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
٥٧٣٬٣٩٠٬٩٧٥٤٨٨٬٩٧٤٬٤٥٥النقد الناتج من األعمال

)٨٤٬٥٨٢٬٦١٦()٥٦٬٧٨١٬٨٤٥(زكاة مدفوعة
)١٢٬٩٧٣٬٧٤٠()١٤٬٥٢٤٬٥٠٢(مكافأة نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة

٥٠٢٬٠٨٤٬٦٢٨٣٩١٬٤١٨٬٠٩٩صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

االنشطة االستثماریة
)٢٤٤٬٩٥٦٬٥٦٢()٣٧٣٬٣٢٠٬١٧٢(شراء ممتلكات ومعدات

١٬٨٧٣٬٣٤٨٢٬٤٤٦٬٢١٤متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات
-)٢٬٧٧٢٬٦٤١(تدفقات نقدیة ناتجة من استبعاد شركة تابعة

-٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركات زمیلةتوزیعات أرباح من
)٢٤٢٬٥١٠٬٣٤٨()٣٧١٬٢١٩٬٤٦٥(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
١٦٤٬٦٤٨٬٠٥١١٩٠٬٧٠٨٬٦٥٦متحصالت من قروض طویلة األجل، صافي

-)١٬٠٩٠٬٠١١(منحة حكومیة
-)٤١٬٠٦٩٬٩٤٠(مستحقات ایجار مدفوعة

)٨٬٤٥٠٬٣٤١()١٠٬٨٧٨٬٨١٢(مدفوعةتمویلنفقات 
)٣٨٤٬٢١١٬٦٧٣()٣٧٣٬٣٤٥٬١٤٢(توزیعات أرباح مدفوعة

)٢٠١٬٩٥٣٬٣٥٨()٢٦١٬٧٣٥٬٨٥٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

)٥٣٬٠٤٥٬٦٠٧()١٣٠٬٨٧٠٬٦٩١(صافي النقص في النقد وما یماثلھ
١٬٣٦٩٬١١٨٬٤٢٧١٬١٤٠٬٥٣٦٬٩٤٩بدایة الفترةالنقد وما یماثلھ في 

١٬٢٣٨٬٢٤٧٬٧٣٦١٬٠٨٧٬٤٩١٬٣٤٢النقد وما یماثلھ في نھایة الفترة

المعامالت غیر النقدیة
-٢٢٧٬٦١٦٬١٠٧االعتراف بحق استخدام أصول

-٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢االعتراف بمستحقات ایجار



شركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩یونیو٣٠

٧

معلومات حول الشركة والنشاطات-١

جلة في الریاض  عودیة مقفلة)، مس اھمة س ركة مس ركة") (ش لیمان الحبیب للخدمات الطبیة ("الش ركة مجموعة الدكتور س إن ش
نوفمبر ٢٥ھـ (الموافق ١٤١٤جمادى األخر ١١بتاریخ ١٠١٠١١٨٣٣٠بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

، المملكة العربیة السعودیة.١١٦٤٣، الریاض ٩١٨٧٧ھو: حي العلیا ص.ب. المسجل م). إن عنوان المكتب الرئیسي ١٩٩٣

حة رقم  ادر من وزارة الص اطھا بموجب الترخیص الطبي الص ة نش ركة بممارس بتاریخ ٠١٤-١٠١-٠١٢-٠١٢-٠٠١٢٩تقوم الش
الترخیص الصادر من )، وتقوم الشركة بتشغیل مستودع األدویة بموجب٢٠٠٧یولیو ١١ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى االخر ٢٦

). ٢٠١١فبرایر ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٢ربیع األول ١٣ع بتاریخ /٦٣٧٥الھیئة العامة للغذاء والدواء رقم 

عة وشراء االراضي إلتشمل أھداف الشر قامة مباني كة إقامة وإدارة المستشفیات الطبیة والمستوصفات ومختبرات التحالیل واالش
الجملة التجزئة واالیجار لصالح الشركة والمشاركة في الشركات بنسبة تمكنھا من السیطرة علیھا وتجارة علیھا واستثمارھا بالبیع او

في االدویة ومستحضرات التجمیل واالجھزة والمعدات الطبیة.

لیمان الحبیب للخدمات الطبیة" ("الفرع")  ركة الدكتور س عودیة "فرع ش ركة فرعھا في المملكة العربیة الس جل تدیر الش بموجب الس
). یتضمن نشاط الفرع تجارة الجملة والتجزئة ٢٠١٢دیسمبر ٨ھـ (الموافق ١٤٣٤محرم ٢٤بتاریخ ١٠١٠٣٥٧١٤٦التجاري 

تودع  غیل مس یانة أجھزة ومعدات الطبیة. ویقوم فرع الشركة بتش رات التجمیل وص تحض ادر األدویة في مس بموجب الترخیص الص
).٢٠١٣نوفمبر ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٥محرم ٢٤تاریخ ب٠٦-٠١-٠٠٢٣١ء رقم من الھیئة العامة للغذاء والدوا

م "تدیر ركة فرعھا في البحرین باس لیمان الحبیب للخدمات االش ركة مجموعة الدكتور س ة ش ركة أجنبیة" -لطبیة القابض فرع ش
یتضمن ).٢٠١٢یونیو ١٢موافق ھـ (ال١٤٣٣رجب ٢٢بتاریخ ١–٨١٦٠٩") بموجب السجل التجاري رقماألجنبي("الفرع 

الشركة ادارة الوحدات الطبیة وتطویرھا وتموینھا.األجنبيفرع النشاط 

من ھذه القوائم المالیة  ار الیھا أعالهلالبیانات المالیة األولیة الموحدة الموجزةتتض ار الیھا في لفروع المش ركات التابعة المش والش
.٣إیضاح 

أسس اإلعداد-٢

ھر المنتھیتین في تيلفترتم أعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة  تة أش بة ٢٠١٩یونیو ٣٠الثالثة والس وفقا لمعیار المحاس
.) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة٣٤الدولي (

السنویة، الموحدة القوائم المالیة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في ال تتضمن الموجزة األولیة الموحدة القوائم المالیة ھذه إن 
.٢٠١٨دیسمبر ٣١ویجب أن تقرأ جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

علىالًدعاراً شؤمونتكالدقلیةوألارةلفتاتعملیانتائجنفإك،لذمعو،لكاملةالمالیةالسنةانمزأیتجالزءاً جلیةوألارةلفتارتعتب
.لكاملةالسنةاتعملیانتائج

تثناء المنح الحكومیة والقروض طویلة األجل من وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةالموجزة الموحدةاألولیة تم إعداد ھذه القوائم المالیة  باس
عودي والذي یعتبر الموجزة الموحدةاألولیة . تم عرض ھذه القوائم المالیة ، والتي یتم ادراجھا بالقیمة العادلةوزارة المالیة باللایر الس

خالف ذلك.یردالعملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة. تم تقریب كافة المبالغ الى أقرب لایر السعودي، مالم 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩یونیو٣٠

٨

أسس التوحید-٣
"المجموعة") ولھا شركات التابعة الالقوائم المالیة للشركة واألولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة ھذه تتضمن  المتواجدة(یشار إلیھا مجتمعة بـ

:٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٩یونیو٣٠كما في في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة

نسبة الملكیة األنشطة
بلد التأسیس 

والعمل
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
یونیو ٣٠

٢٠١٩
──── ──── ────────────── ──────

١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مجمع صحة العلیا الطبي 
١٠٠% ١٠٠% صیدلیة السعودیة (أ)شركة صیدلیات الشرق األوسط 

١٠٠% ١٠٠% مستشفى اإلمارات ذ.م.م.-مستشفى الدكتور سلیمان الحبیب منطقة حرة
١٠٠% - مستشفى السعودیة (د)شركة المستقبل إلقامة المستشفیات

١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى بریدة التخصصي للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى الریان للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% العنایة الصحیة المنزلیة السعودیة شركة العنایة الصحیة المنزلیة 
١٠٠% ١٠٠% خدمات مساعدة السعودیة والصیانةشركة أنتاب الریاض للتشغیل 
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% خدمات مخبریة السعودیة شركة المختبرات التشخیصیة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة صحة السویدي الطبیة 
١٠٠% ١٠٠% خدمات تقنیة المعلومات السعودیة لالتصاالت وتقنیة المعلوماتشركة حلول السحابة 
١٠٠% ١٠٠% خدمات مساعدة السعودیة شركة الریان للصیانة والتشغیل
١٠٠% - خدمات تجاریة السعودیة (ب)شركة روافد الصحة العالمیة

١٠٠% ١٠٠% صیدلیة السعودیة (أ)شركة صیدلیات العافیة لألدویة 

١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة (ج)للرعایة الطبیةشركة العنایة المركزة

٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة صحة الشرق الطبیة المحدودة 
٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة الوسطى الطبیة المحدودة 
٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى غرب جدة 

١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة شمال الریاض للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى المحمدیة للرعایة الطبیة 

تنازل الشریك (الطرف اآلخر) عن حصتھ في الملكیة لصالح الشركة.)أ

.٢٠١٩ینایر ١قامت الشركة بتحویل شركة روافد الصحة العالمیة لطرف ذو عالقة بصافي القیمة الدفتریة في ب) 

.٢٠١٩ینایر ١فيشركة العنایة المركزة للعنایة الصحیةالىشركة دار الصحة االستثماریة اسمر یتغیج) تم 

.تم تحویل شركة المستقبل إلقامة المستشفیات كفرع لشركة مجمع صحة العلیا الطبيخالل الفترة، د) 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩یونیو٣٠

٩

أسس التوحید (تتمة)-٣
لمخاطر، أو یكون لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا، المجموعةتتحقق السیطرة عندما تتعرض 

بالسیطرة على المجموعةولدیھا المقدرة في التأثیر على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا. وبشكل خاص، تقوم 
:یھاون لدالشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یك

المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فیھا).المجموعةالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح ·
التعرض لمخاطر، أو لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا.·
على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھا.المقدرة على استخدام سلطاتھا·

أقل من األغلبیة المجموعة وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى 
تبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد بعین االعالمجموعة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ 
فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:

آلخرین في الشركة المستثمر فیھا.ا) التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت التعاقدیة(الترتیباتالتعاقدي الترتیب ·
األخرى.الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة·
وحقوق التصویت المحتملة.بالمجموعة حقوق التصویت الخاصة ·

یر الحقائق  تثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تش ركة المس یطرة على الش تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس س
یطرة ر الس ر واحد او أكثر من عناص ركة التابعة عند .الثالثةوالظروف إلى وجود تغیر في عنص ركة ایبدأ توحید الش یطرة على الش نتقال الس
یطرة. ركة التابعة التي التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل ھذه الس اریف الش تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومص

اعتبارًا من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین دة الموجزةاألولیة الموحفي القوائم المالیة فترةتم االستحواذ علیھا أو استبعادھا خالل ال
توقف المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة.

وحقوق الملكیة غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك المجموعةالخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى المساھمین في أو الربح ینسب
الملكیة غیر المسیطرة عجزاً.رصید حقوق بإلى أن یكون 

. یتم عند الضرورة، یتم اجراء تسویات على القوائم المالیة للشركات التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة
اریف والتدفقات النقدیة ال ركات حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة والدخل والمص متعلقة بالمعامالت بین ش

المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

سیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت  شركة المجموعةتتم المحاسبة عن التغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة، دون فقدان ال سیطرة على  ال
تابعة، فإنھا تقوم بـ:

شركة التابعةالتوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات ال·
التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة·
إثبات القیمة العادلة للعوض المستلم·
إثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ·
الربح أو الخسارةإثبات أي فائض أو عجز في ·
ابقا في بنود · اھمین من البنود المثبتة س ة المس نیف حص امل قائمة إعادة تص ارةإلى اآلخرالدخل الش أو األرباح المبقاة، الربح أو الخس

حسبما ھو مالئم، وكما ھو مطلوب في حالة قیام المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة مباشرة.
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(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩یونیو٣٠

١٠

الھامةلسیاسات المحاسبیةلملخص -٤

مئوالقادادعإفيلمتبعةالمحاسبیةاتلسیاسااكتلمعمتماثلةزةجولمادةحولمالیةوألالمالیةامئوالقھذه ادادعإفيلمتبعةالمحاسبیةاتلسیاساإن ا
"، رإلیجااودعق) "١٦(لمالياریرللتقليدولارلمعیاابیقطتداعفیما، ٢٠١٨ریسمبد٣١فيلمنتھیةاللسنةعةوللمجمیةولسنادةحولمالمالیةا

.٢٠١٩رینای١ھو یانھرسیخرتاأن ثحی

رلمعاییاراتتفسیلجنةنمدرلصا) ا٤(رلتفسی"، وارإلیجااودعق) "١٧(ليدولالمحاسبةارمعیالمح) ١٦(لمالياریرللتقليدولارلمعیاالیح
ودعق"لسابقةالیةدولاراتلتفسیالجنةنعدرلصاا) ١٥(رلتفسی"، واریجاإدعقعلىطويینمابتیرتنكاإذا مادیدتح"لمالياریرللتقلیةدولا
نيولقاناللشكاذتأخلتياتلمعامالاوھرجمیوتق"لسابقةالیةدولاراتلتفسیالجنةنعدرلصا) ا٢٧(رلتفسی"، وازفوالحا-لتشغیلیةارإلیجاا

نیرلمستأجانمبلطیتور،إلیجااودعقنعحالفصاوارضعوسقیاوتثباإدئمباعلى) ١٦(لمالياریرللتقليدولارلمعیااصین". رإلیجاادلعق
.لماليازكرلماقائمةلخدادةحوایقةطربجوبمرإلیجااودعقكافةنعلمحاسبةا

.دبعوللمفعایةرسارغیودرةصارىخأتیالدتعأو راتتفسیأو رمعاییيألرلمبكابیقطبالتعةولمجمامتقمل

لمحاسبیةاتلسیاساافيراتلتغیا-٥

اإلیجار") "عقود ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

وللتحایقةطرعباتباكلوذ٢٠١٩رینای١فيلھميزاإللابیقطلتایخرتانم) ١٦(لمالياریرللتقليدولارلمعیاابیقطبتعةولمجماتقام
.نةرلمقااتبیانالیدتعمیتملبالتالي. وربالمعیاددةلمحاالنتقالیةاملألحكابقاًطبھاوحلمسماةطلمبسا

تخدام عند بدء العقد، تقوم  بة لجمیع عقود التأجیر، تعترف المجموعة بحق اس من على إیجار. بالنس المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد یتض
األصول والتزامات اإلیجار باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وإیجارات األصول منخفضة القیمة على النحو التالي:

حق استخدام األصول
تخدا تخدام تعترف المجموعة بحق اس تخدام). یتم قیاس حق اس ي لالس اس ل األس ول في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي تاریخ توفر األص م األص

تم تھالك، ویتم تعدیلھا ألي إعادة قیاس اللتزامات اإلیجار. تش ائر متراكمة من انخفاض القیمة واالس ل بالتكلفة، مطروًحا منھ أي خس ل األص
ل على مبلغ ال تخدام األص رة األولیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو تكلفة حق اس تزامات اإلیجار المعترف بھا، والتكالیف المباش

ة قبل تاریخ البدء، ناقًصا أي حوافز تأجیر مستلمة. ما لم تكن المجموعة على یقین معقول من الحصول على ملكیة األصل المؤجر في نھایة مد
تھالك قیمة حق ط الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر لھ أو مدة اإلیجار. عقد اإلیجار، یتم اس تخدام المعترف بھ وفًقا لطریقة القس االس

یخضع حق استخدام األصل إلى االنخفاض في القیمة.

التزامات اإلیجار
ة بالقیمة الحالیة لمدفوعات  اإلیجار التي یتعین دفعھا على مدى عقد في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تدرج المجموعة التزامات اإلیجار المقاس

تحقة القبض  ّمنة) مطروًحا منھا حوافز اإلیجار مس من مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مض اإلیجار. تتض
مانات القیمة ال ر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ض من مدفوعات ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤش متبقیة. تتض

ھ المجموعة ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة عقد  راء الذي من المؤكد أن تمارس ة خیار الش عر ممارس ا س اإلیجار أیًض
عر كمصروف في اإلیجار تعكس أن المجموعة تمارس خیار اإلنھاء. یتم االعتراف بمدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو س

الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي الى الدفع.

ضمني عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدء اإلیجار إذا كان سعر الفائدة ال
ھولة. بعد تاریخ  البدء، یتم زیادة مبلغ مطلوبات اإلیجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفیض مدفوعات اإلیجار في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بس

افة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغی یر في المقدمة. باإلض
التقییم لشراء األصل األساسي.مدفوعات اإلیجار الثابتة المضمونة أو تغیر في 
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(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩یونیو٣٠

١١

(تتمة)لمحاسبیةاتلسیاساافيراتلتغیا-٥

(تتمة)) "عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

عقود اإلیجار قصیرة األجل واإلیجارات لألصول منخفضة القیمة
اإلیجار قصیرة األجل للمباني التجاریة واإلقامة والمكاتب (على تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار على المدى القصیر على عقود

ًضا إعفاء ١٢سبیل المثال، عقود اإلیجار التي تبلغ مدتھا  شھًرا أو أقل من تاریخ البدء وال تتضمن على خیار الشراء). كما تطبق المجموعة أی
ة القیمة على عقود إیجار المباني التجاریة وا ة القیمة (أي أقل من إیجار الموجودات منخفض كن والمكاتب التي تعتبر منخفض لایر ٢٠٫٠٠٠لس

سعودي). یتم إدراج مدفوعات اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود تأجیر األصول منخفضة القیمة كمصروف على أساس القسط الثابت 
على مدى فترة اإلیجار.

د اإلیجار") "عقو١٦أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

بة المؤجرین بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي ( بة الدولي (١٦لم تتغیر محاس تمر المؤجرون ١٧) إلى حد كبیر عن معیار المحاس ). ویس
بة الدولي ( تخدام مبادئ مماثلة كما في معیار المحاس غیل أو تمویل باس نیف عقود اإلیجار على أنھا إما عقود تش وبالتالي، لم یكن ). ١٧في تص

) أي تأثیر على عقود اإلیجار عندما تكون المجموعة ھي المؤجر.١٦للمعیار الدولي للتقریر المالي (

.٢٠١٩ینایر ١) باستخدام طریقة األثر الرجعي المعدل ابتداًء من ١٦في الفترة الحالیة، طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي (

) لعدم إعادة تقییم ما إذا كان العقد ١٦تخدام العملیة المالئمة المتاحة عند االنتقال إلى تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (قامت المجموعة باس
ابًقا على أنھا عقود إیجار عند تطبیق معیار  مح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي تم تحدیدھا س من على عقد إیجار أم ال، مما یس یتض

بة یر (١٧الدولي (المحاس یرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي "تحدید ما إذا كان الترتیب ٤) "عقود االیجار"، والتفس ادر عن لجنة تفس ) الص
یحتوي على عقد إیجار" في تاریخ التطبیق األولي.

ا بتطبیق العملیات المالئمة التالیة عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر  ابًقا على ١٦المالي (قامت المجموعة أیًض نفة س ) على عقود اإلیجار المص
) "عقود االیجار":١٧أنھا عقود إیجار تشغیلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي (

تطبیق معدل خصم واحد على محفظة من عقود اإلیجار ذات الخصائص المتشابھة إلى حد معقول.أ)
.٢٠١٩المتعلقة بحق االستخدام لعقود اإلیجار التي تنتھي خالل عام تطبیق اإلعفاء بعدم االعتراف باألصول والمطلوباتب)
استبعاد التكلفة األولیة المباشرة من قیاس أصل حق االستخدام في تاریخ التطبیق األولي.ج)

تخدام إعفاءات االعتراف لعقود اإلیجار التي، في تاریخ البدء، لھا مدة إیجار مدتھا  ا اس ھًرا أو أقل وال تحتوي ١٢اختارت المجموعة أیًض ش
على خیار شراء ("عقود إیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار لألصل منخفض القیمة ("األصول منخفضة القیمة").

)١٦طبیعة أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

):١٦قبل اعتماد المعیار الدولي للتقریر المالي (
كن والمكاتب. قبل اعتماد المعیار الدولي للتقریر المالي (یوجد لدى المجموعة عقود إیجار الس نفت ١٦تئجار المباني التجاریة والس )، ص

المجموعة كل من عقود اإلیجار (كمستأجر) في تاریخ نشأتھا إما كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي على أساس مضمون العقد في تاریخ
العقد.
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١٢

(تتمة)لمحاسبیةاتلسیاساافيراتلتغیا-٥

(تتمة)) "عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

) (تتمة)١٦طبیعة أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

) (تتمة):١٦قبل اعتماد المعیار الدولي للتقریر المالي (
نیف عقد اإلیجار على أنھ عقد إیجار تمویلي اذا كل تم تص لعة المؤجرة إلى المجموعة بش كان ھنالك تحویل لجمیع المخاطر والمزایا لملكیة الس

ا أقل. تقسم جوھري، ویتم رسملتھا عند بدء عقد اإلیجار بالقیمة العادلة للعقار المؤجر أو في القیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار، أیھم
یض التزامات اإلیجار وذلك لتحقیق معدل فائدة ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام.مدفوعات اإلیجار بین مصاریف التمویل وتخف

غیل في قائمة الدخل األولیة  روفات تش ملة الممتلكات المؤجرة وتم إدراج مدفوعات اإلیجار كمص غیلي، لم یتم رس في حالة عقد اإلیجار التش
سط الثابت على مدى فترة اإلیجار . تم االعتراف بأي مبالغ مدفوعة مسبقًا ومستحقة ضمن مدفوعات مسبقة وذمم دائنة الموحدة على أساس الق

أخرى، على التوالي.

):١٦بعد اعتماد المعیار الدولي للتقریر المالي (
الي ( لدولي للتقریر الم ار ا اد المعی د اعتم ة لجمیع عقود اإل١٦عن ب بالنس اس  دًا لالعتراف والقی یجار، وھو )، طبقت المجموعة منھجًا وحی

دید ول منخفضة القیمة. قامت المجموعة باالعتراف بالتزامات اإلیجار لتس یرة األجل وعقود اإلیجار لألص تثناء اإلیجارات قص تأجر، باس المس
یة. وفقًا لطریقة االعتماد بأثر رجعي معدل، طبقت  اس ول األس تخدام األص ول التي تمثل حق اس تخدام األص مدفوعات اإلیجار وحق االس

) في تاریخ التطبیق األولي. بموجب طریقة األثر الرجعي المعدل، تم قیاس حق استخدام األصول ١٦مجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي (ال
تحقة تتعلق بعقد إیجار معترف بھ في قائمة المر بًقا أو مس اوي اللتزام اإلیجار، بعد تعدیلھ بأي مدفوعات تأجیر مدفوعة مس كز بالمبلغ المس

. وعلیھ، لم یتم تعدیل أرقام المقارنة.٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في الموجزةمالي األولیة الموحدةال

ھو كما یلي:٢٠١٩ینایر ١كما في الموجزة ان أثر التغیر في السیاسة المحاسبیة على عناصر قائمة المركز المالي األولیة الموحدة 

ول بقیمة · تخدام األص من الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي ٢٢٧٬٦١٦٬١٠٧تم االعتراف بحق اس ھ ض عودي وعرض لایر س
.الموجزةاألولیة الموحدة

لایر سعودي.٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢تم االعتراف بمستحقات ایجار بقیمة ·
اریف المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى بقیمة · نیف المص عودي متعلقة بایجار١٨٬٥٧٩٬٣٣٥تم إعادة تص ابقة لایر س غیلیة س ات تش

إلى الحق في استخدام األصول.



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩یونیو٣٠

١٣

(تتمة)لمحاسبیةاتلسیاساافيراتلتغیا-٥

(تتمة)) "عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

:٢٠١٩ینایر ١الموحدة الموجزة (زیادة/ (نقص)) كما في األولیة األثر على قائمة المركز المالي 

سعوديلایرالموجودات
٢٢٧٬٦١٦٬١٠٧الحق في استخدام األصول–ممتلكات ومعدات 

)١٨٬٥٧٩٬٣٣٥(مصروفات مقدمة والموجودات األخرى
٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢إجمالي الموجودات

المطلوبات
٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢مطلوب اإلیجارات
٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢إجمالي المطلوبات

):١٦یخص المعیار الدولي للتقریر المالي (تسویة مستحقات االیجار بما 

لایر سعودي
٢٠١٨٢٢٢٬٩١١٬٢٣٠دیسمبر ٣١الحد األدنى لدفعات االیجار التشغیلي كما في 

استثناءات االعتراف
)٢٬١٨١٬٤٣٠(ایجارات قصیرة األجل

)١٧٬٠٠٠(ایجارات أصول منخفضة القیمة
)١١٬٦٧٦٬٠٢٨(٢٠١٩ینایر ١كما في أثر التخفیض بمعدل فائدة اإلقتراض

٢٠١٩٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢ینایر ١) كما في ١٦التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي (نتیجةاالعتراف بمطلوبات إضافیة 
-٢٠١٨دیسمبر ٣١مطلوبات اإلیجار التمویلي كما في 

٢٠١٩٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢ینایر ١المطلوبات كما في 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩یونیو٣٠

١٤

الممتلكات والمعدات-٦

كما في
٢٠١٩یونیو٣٠

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٤٬٥٥٤٬٤٤٤٬١٦٩٤٬٢٨٧٬٠٢٢٬٩٩٩ممتلكات ومعدات
-٢٠٨٬٦٧٢٬١٢٣الحق في استخدام األصول

٤٬٧٦٣٬١١٦٬٢٩٢٤٬٢٨٧٬٠٢٢٬٩٩٩

توزیعات األرباح-٧

ھم ١٫٧١توزیع أرباح مرحلیة بقیمة ٢٠١٩یونیو٣٠الفترة المتھیة في خاللفي اجتماعھ المنعقد قرر مجلس اإلدارة  عودي للس لایر س
عودي (٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠وبإجمالي  ھم وبإجمالي٢٠١٨:١٫١٤لایر س عودي للس عودي) على أن یتم اعتماد ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠لایر س لایر س

. للشركةدمةالجمعیة العمومیة القاخاللتلك التوزیعات 

ربح السھم-٨

مة  ي والمخفض بقس اس ھم األس اب ربح الس افي الدخلیتم احتس اھمین فترةالص ط المرجح لعدد العادیین العائد للمس ركة على المتوس في الش
األساسي حیث أنھ ال یوجد للمجموعة العادي أو . یتم احتساب ربح السھم المخفض مثل احتساب ربح السھم السنةاألسھم العادیة المصدرة خالل 

.لممارستھامخفضةأیة سندات قابلة للتحویل أو أدوات 

الدخل واألسھم المستخدمة الحتساب ربح السھم األساسي والمخفض:دخل العملیات ویوضح الجدول التالي بیانات 

ربح السھم األساسي والمخفض للدخل من العملیات
لفترة الستة أشھر المنتھیة فيفيلفترة الثالثة أشھر المنتھیة

٢٠١٩یونیو ٣٠
لایر سعودي

٢٠١٨یونیو ٣٠
لایر سعودي

٢٠١٩یونیو ٣٠
لایر سعودي

٢٠١٨یونیو ٣٠
لایر سعودي

١٦٣٬٥٧٥٬٢٩٩١٥٣٬٧٢٧٬٣٣٢٤١١٬٧٥١٬٣٦١٣٧٤٬٧٣٦٬٩٤٨للفترةالدخل من العملیات الرئیسیة 
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠األسھم العادیةالمتوسط المرجح لعدد 

٠٫٤٧٠٫٤٤١٫١٨١٫٠٧ربح السھم األساسي والمخفض 

لصافي الدخل العائد الى المساھمین في الشركة األم:ربح السھم األساسي والمخفض 

فيلفترة الستة أشھر المنتھیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٩یونیو ٣٠

لایر سعودي
٢٠١٨یونیو ٣٠

لایر سعودي
٢٠١٩یونیو ٣٠

لایر سعودي
٢٠١٨یونیو ٣٠

لایر سعودي

العائد الى المساھمین في للفترةالدخل صافي 
١٦٧٬٩٧١٬٧٤٠١٥١٬٥١١٬٨٧٩٤٠٢٬٠٥١٬٩٨١٣٦٨٬٠٣٨٬٤٧٨الشركة األم

٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠العادیةالمتوسط المرجح لعدد األسھم 
٠٫٤٨٠٫٤٣١٫١٥١٫٠٥ربح السھم األساسي والمخفض 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩یونیو٣٠

١٥

األجلةطویلالقروض-٩

كما في
٢٠١٩یونیو ٣٠

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
الجزء المتداول من القروض طویلة األجل

٢٠٨٬٢٥٣٬٠٠٥٢١٤٬٣٠٩٬٤٠٧بنوك محلیة (أ)قروض من 
١٤٬٢٠٣٬٤٠٧١٤٬٢٠٣٬٤٠٧قروض من وزارة المالیة (ب)

٢٢٢٬٤٥٦٬٤١٢٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤
الجزء الغیر متادول من القروض طویلة األجل

١٬١٣٠٬٨٦٣٬٢٧٧٩٥١٬٧٣٥٬٨٢٦قروض من بنوك محلیة (أ)
٣٧٨٬٠٩٨٬٢٤٤٣٨٦٬٥٢١٬٢٤٢قروض من وزارة المالیة (ب)

١٬٥٠٨٬٩٦١٬٥٢١١٬٣٣٨٬٢٥٧٬٠٦٨

قروض من بنوك محلیة)أ
التسھیالت لعمولة وفقاً لمعدالت العمولة ھذه على تسھیالت اسالمیة على شكل قروض طویلة من بنوك محلیة. تخضع المجموعةحصلت 

تخضع ) باالضافة الى ھامش متفق علیھ. ان ھذه التسھیالت مضمونة بسندات إذنیة. سایبورالمتعارف علیھا ما بین البنوك في السعودیة (
تواریخ االستحقاق المتفق علیھا بشأنإن . ، والتي تلتزم المجموعة بھاالماليالمجموعة اللتزامات مالیة معینة مثل االبقاء على نسبة الرفع

القروض من البنوك المحلیة كما یلي:

كما في
٢٠١٩یونیو ٣٠

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٢٠٨٬٢٥٣٬٠٠٥٢١٤٬٣٠٩٬٤٠٧خالل سنة

٥٩٨٬٧٦٧٬٤١٩٦٠٦٬٤٠٧٬١٥٩من سنة الى خمس سنوات
٥٣٢٬٠٩٥٬٨٥٨٣٤٥٬٣٢٨٬٦٦٧أكثر من خمس سنوات

١٬٣٣٩٬١١٦٬٢٨٢١٬١٦٦٬٠٤٥٬٢٣٣

قروض من وزارة المالیة)ب
تشتمل القروض طویلة األجل الخاصة بالمجموعة على قروض من وزارة المالیة ال تحمل أي عمولة وذلك لتمویل المصاریف الرأسمالیة 

إن بعض الموجودات مرھونة مقابل القروض على أقساط متساویة. السداد الخاصة بالشركة والشركات التابعة لھا. تستحق ھذه القروض 
وفیما یلي بیان بتواریخ االستحقاق المتفق علیھا بشأن القروض من وزارة المالیة:ن وزارة المالیة. التي تم الحصول علیھا م

كما في
٢٠١٩یونیو ٣٠

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

١٤٬٢٠٣٬٤٠٧١٤٬٢٠٣٬٤٠٧خالل سنة
١٠٥٬٦٨١٬٢٤٨١١١٬٠١٥٬٣٨٧من سنة الى خمس سنوات

٢٧٢٬٤١٦٬٩٩٦٢٧٥٬٥٠٥٬٨٥٥خمس سنواتأكثر من 
٣٩٢٬٣٠١٬٦٥١٤٠٠٬٧٢٤٬٦٤٩



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩یونیو٣٠

١٦

المعلومات القطاعیة-١٠

غیلیة. تم تعیین المدیر الم انع القرار للعملیات التش غیلیة بناًء على التقاریر الداخلیة للمجموعة المعدة لص الي لإلدارة یتم تحدید القطاعات التش
القرار للعملیات التشغیلیة بما أنھ المسؤول عن توزیع المصادر للقطاعات التشغیلیة وتقییم أداء كل قطاع.المالیة كصانع

ھری یة المراجعة من قبل اللجنة التنفیذیة واألداء في اجتماعاتھا الش اس تخدام اإلیرادات األس غیلیة باس انع القرار للعملیات التش ة كمقیاس یقوم ص
التشغیلیة بما أنھا تعكس أداء القطاعات للفترة المعنًیة. تعتبر اإلیرادات والدخل التشغیلي كمقیاس ثابت في المجموعة.أساسي لنتائج القطاعات

تم تحدید المستشفیات والصیدلیات وقطاعات أخرى كقطاعات رئیسیة.

مبر ٣١( كما في ٢٠١٩یونیو ٣٠المنتھیة في فترةان نتائج القطاعات لل ویة بین ) ٢٠١٨یونیو ٣٠ة المنتھیة في وللفتر٢٠١٨دیس والتس
القطاعات والبنود النظامیة المعنیة المدرجة في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ھي كما یلي:

اإلجماليأخرىالصیدلیاتالمستشفیات(غیر مراجعة)٢٠١٩یونیو ٣٠كما في
مالیین الریاالت السعودیة

العربیة السعودیةفي المملكة 
٦٬٠٠٣٢٢٢١٬١٥٨٧٬٣٨٣إجمالي الموجودات
٢٬٣٣٠٢٥١٩٨٤٣٬٥٦٥إجمالي المطلوبات

خارج المملكة العربیة السعودیة
٥٦٢٧٣٤٦٠٣إجمالي الموجودات
٦٩٧١٧٧إجمالي المطلوبات

اإلجمالي
٦٬٥٦٥٢٢٩١٬١٩٢٧٬٩٨٦إجمالي الموجودات
٢٬٣٩٩٢٥٨٩٨٥٣٬٦٤٢إجمالي المطلوبات

(غیر مراجعة)٢٠١٩یونیو ٣٠للفترة المنھیة في 
في المملكة العربیة السعودیة

١٬٧٠٨٤٠٦٥١٢٬١٦٥اإلیرادات
٥٥٨١٣٧٣٥٧٣٠إجمالي الربح

٢١٤٣١٠٢٢٧خارج المملكة العربیة السعودیة
٣٣١-٢٨اإلیرادات

إجمالي الربح

اإلجمالي
١٬٩٢٢٤٠٩٦١٢٬٣٩٢اإلیرادات

٥٨٦١٣٧٣٨٧٦١إجمالي الربح

إیرادات (مصاریف) غیر موزعة

)٩٣(بیع وتسویق
)٢٥٧(عمومیة وإداریة

٤١١الدخل من العملیات
٢حصة في دخل الشركات الزمیلة

)١١(تكالیف مالیة
٣٣إیرادات أخرى

٤٣٥الدخل قبل الزكاة
)٤٥(زكاة

٣٩٠لفترةالدخل لصافي 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩یونیو٣٠

١٧

المعلومات القطاعیة (تتمة)-١٠

اإلجماليأخرىالصیدلیاتالمستشفیات٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
مالیین الریاالت السعودیة

في المملكة العربیة السعودیة
٥٬٦٦١٢٣٤١٬٠٧١٦٬٩٦٦إجمالي الموجودات
١٬٨٩٤٢٣٤٧٧٤٢٬٩٠٢إجمالي المطلوبات

العربیة السعودیةخارج المملكة
٩٥٧٥-٥٦٦إجمالي الموجودات
٦٨٢-٧٦إجمالي المطلوبات

اإلجمالي
٦٬٢٢٧٢٣٤١٬٠٨٠٧٬٥٤١إجمالي الموجودات
١٬٩٧٠٢٣٤٧٨٠٢٬٩٨٤إجمالي المطلوبات

٢٠١٨یوینو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
اإلجماليأخرىالصیدلیاتالمستشفیات(غیر مراجعة)

مالیین الریاالت السعودیة
في المملكة العربیة السعودیة

١٬٦٤٤٣٦٣٣٦٢٬٠٤٣اإلیرادات
٤٨٨١١٩١٠٦١٧إجمالي الربح

خارج المملكة العربیة السعودیة
٤١٩٥-١٩١اإلیرادات

٤٣٥-٣١إجمالي الربح

اإلجمالي
١٬٨٣٥٣٦٣٤٠٢٬٢٣٨اإلیرادات

٥١٩١١٩١٤٦٥٢إجمالي الربح*

إیرادات (مصاریف) غیر موزعة

)٧٨(بیع وتسویق
)١٩٩(عمومیة وإداریة

٣٧٥الدخل من العملیات
٤حصة في دخل الشركات الزمیلة

)١٠(تكالیف مالیة
٣٦إیرادات أخرى

٤٠٥الدخل قبل الزكاة
)٣٨(زكاة

٣٦٧فترةالدخل للصافي 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩یونیو٣٠

١٨

القیمة العادلة-١١

تتضمن األدوات المالیة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

الموجودات المالیة النقد وما یماثلھ والمدینین. تتضمن المطلوبات المالیة القروض طویلة األجل والدائنین والمقبوض مقدًما من العمالءتتضمن
والمطلوب من األطراف ذات العالقة والمصاریف المستحقة والمطلوبات األخرى والزكاة المستحقة.

وبات المالیة بالمبلغ الذي یمكن بھ تبادل األداة المالیة في معاملة متداولة بین أطراف راغبة في ذلك، یتم إدراج القیمة العادلة للموجودات والمطل
ولیس في معامالت إلزامیة أو بیع من خالل التصفیة.

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة بتاریخ إعداد القوائم المالیة.

الموجزةاعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة-١٢

).٢٠١٩أكتوبر ٣٠ق ھـ (المواف١٤٤١ربیع األول ٢من قبل اإلدارة بتاریخالموجزة الموحدة األولیة تم اعتماد إصدار ھذه القوائم المالیة 

األحداث الالحقة-١٣

وق ٢٠١٩یونیو ٣٠بعد الفترة المنتھیة في  بتمبر ٣٠المال في ، وافقت ھیئة س ھم ٥٢٬٥٠٠٬٠٠٠، على طلب طرح ٢٠١٩س تمثل والتي س
٪ من رأس مال الشركة.١٥

تثنا لھاونیكأن نیمك٢٠١٩ونیوی٣٠فيلمنتھیةارةلفتاذمنامةھالحقةداثحأكناھنتكملدارة،إلرأي افيالحدث المذكور أعاله، ءباس
.زةجولمادةحولمالیةوألالمالیةامئوالقھذه افيضحومھو كماعةوللمجملماليازكرلماعلىوھريجرتأثی


